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Narodený v roku 1955 v Angole

Vzdelanie:
1978

Bakalársky titul v odbore právo, Právnická fakulta Lisabonskej univerzity, Portugalsko

Odborná prax:
Od roku 2016 Člen Európskeho dvora audítorov, pridelený ku komore I – Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
2008 – 2016 Sudca a právny poradca na Najvyššom kontrolnom úrade Portugalska, Tribunal de
Contas, pridelený k prvému úseku – Predbežný a priebežný audit
2005 – 2008 Štátny tajomník pre verejnú správu, Ministerstvo financií Portugalska
2003 – 2005 Koordinujúci audítor na Najvyššom kontrolnom úrade Tribunal de Contas
2002 – 2003 Vedúci oddelenia odbornej prípravy na Generálnom riaditeľstve pre colné záležitosti
a osobitné spotrebné dane, ministerstvo financií
2001 – 2002 Generálny riaditeľ väzenskej služby, ministerstvo spravodlivosti
1999 – 2001 Vedúci národnej služby pre podmienečné tresty, ministerstvo spravodlivosti
1995 – 1999 Vedúci kabinetu ministra spravodlivosti
1991 – 1995 Vedúci kabinetu zástupcu štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti
1987 – 1991 Zástupca generálneho riaditeľa národnej služby pre podmienečné tresty, ministerstvo
spravodlivosti
1985 – 1987 Vedúci oddelenia organizácie a informačných technológií a vedúci oddelenia štúdií
a plánovania, správa Macaa
1983 – 1985 Riaditeľ útvaru technickej koordinácie, štúdií a plánovania, národná služba
pre podmienečné tresty, ministerstvo spravodlivosti
1979 – 1983 Vyšší úradník na Generálnom riaditeľstve pre administratívnu organizáciu
Iné odborné aktivity:
1999 – 2004
1999 – 2002
1994 – 2003
1992 – 1993
1985 – 1986

Predseda (2001 – 2004) a člen (1999 – 2001) rady Konfederácie európskych
probačných orgánov (CEP)
Člen správneho orgánu strediska pre odbornú prípravu v oblasti súdnictva
Člen výboru pre prístup k administratívnym dokumentom, portugalské národné
zhromaždenie
Člen výboru pre kvalitu a racionalizáciu verejnej správy, predsedníctvo rady ministrov
Portugalska
Člen výboru pre zavádzanie čínskeho jazyka, správa Macaa

Prednášajúci a vyučujúci na témy reformy verejnej správy, verejného riadenia, verejných financií,
administratívneho práva, vonkajšej a nezávislej finančnej kontroly, trestného súdnictva,
podmienečných trestov a kriminality mladistvých, ako aj o opatreniach presadzovaných
vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi, predovšetkým úradom Tribunal de Contas, Lisabonskou
univerzitou, Centrom pre právne štúdiá – portugalskou magistrátnou odbornou školou, Národným
inštitútom pre verejnú správu, portugalskou centrálnou bankou, Nadáciou Calousta Gulbenkiana,
Radou Európskej únie, OECD, Radou Európy, CEP, konferenciami ministrov spravodlivosti portugalsky
hovoriacich krajín a krajín Latinskej Ameriky, Latinsko-americkým centrom pre rozvoj verejných správ
a Osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Macau.
Publikované práce:
Rôzne práce na témy verejnej správy, verejných financií, vonkajšej finančnej kontroly, politiky
v oblasti trestného práva a súdneho systému pre mladistvých, konkrétne:
„Konflikt záujmov a etika vo verejnej službe“ (Conflito de interesses e ética do serviço público),
spoluautor Augusto Santos Silva, „Príručka v oblasti podvodu v Portugalsku“ (Manual of Fraud in
Portugal), Ekonomická fakulta Univerzity v Porte, 2016
„Efektívnosť a zákonnosť vo verejnej správe“ (Eficiência e Legalidade na Administração Pública),
v publikácii Revista do Tribunal de Contas, č. 51, 2009
„Podiely na stanovení rozsahu predbežného auditu na Najvyššom kontrolnom úrade“ (Contributos
para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas), v publikácii Revista
do Tribunal de Contas, č. 51, 2009
„Reformy verejnej správy v rokoch 2005 až 2008: niektoré zásadné aspekty“ (As reformas
na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais), v publikácii Revista
do Tribunal de Contas, č. 52, 2009
„Hospodárska a menová únia a rozpočtová politika – problematika deficitov“ (A União Económica e
Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices), v publikácii Revista do Tribunal de
Contas, č. 43, január – jún 2005
„Opatrenia na predchádzanie kriminalite mladistvých“ (Medidas para a Prevenção da Delinquência
Juvenil), v publikácii Infância e Juventude č. 01 – 2, 2001
„Vykonávanie výchovných opatrení“ (Execução de Medidas Tutelares Educativas), v publikácii Direito
Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança, vydavateľstvo Coimbra Editora, 2002.
„Súdny systém pre mladistvých v Európe“ (A Justiça de Menores na Europa), v publikácii Infância e
Juventude, č. 01 – 1, 2001
„Etika vo verejnej službe. Príspevky k systematizácii profesionálnej etiky pre štátnych úradníkov
(Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional
dos funcionários), sekretariát pre administratívnu modernizáciu, november 1988
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